
Hozzájáruló nyilatkozat 
    magánszemély vásárló részére  

 
Alulírott magánszemély vásárlóként egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a jelen 
nyilatkozattól formailag különálló dokumentumokban megtalálható adataimat a Tűzbiztonság 
2000 Kereskedelmi, Szakértői és Szolgáltató Kft, mint adatkezelő megismerje, letárolja 
elektronikus és papír alapon, az általam kezdeményezett vásárlás céljából, szerződés 
teljesítése jogalappal kezelje, betartva az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint saját  Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit. 
Adataim kezelésével kapcsolatban tudomásul veszem a következőket, mely az Adatvédelmi 
Tájékoztató kivonata: 
 

- „A számlák papír alapon készülnek a Számlázó Programom elnevezésű 
vállalatirányítási rendszerünkben. Rendszergazdánk közreműködésével ezen 
adatokhoz történő hozzáférést az üzleti tevékenységünkhöz feltétlenül szükséges 
munkavállalóinkra szűkítettük, egyedi jelszó használatához kötve. 

 
- A számlák 2 példányban kerülnek kinyomtatásra, egyik példánya a vevő részére kerül 

átadásra, a másik példányt a kiállítás követő naptól a titkárságon elzárt szekrényben 
tároljuk, majd a könyvelést végző Diakont Kft.-nek átadjuk a számla kiállítását követő 
hónap 10-én. A tárgyév számviteli lezárását követő 60 napon belül a számlák 
visszakerülnek Társaságunkhoz, ahol zárt szekrényben, a számviteli törvényben 
meghatározott ideig tároljuk, azt követően megsemmisítjük. Igény	 esetén	
készíthető	részükre	elektronikus	számla	is,	az	azokra	érvényes	szabályok	
alapján. 

 

- Minden érintett munkatársunk Titoktartási Nyilatkozatban vállalta, hogy a személyes 
adatokat kizárólag Társaságunk üzleti érdekében használja, senki más által használni 
nem engedi, továbbadni nem fogja.” 

Tudomásul veszem, hogy adataimmal kapcsolatban jogaim a következők: a tájékoztatás és 
hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez és az „elfeledtetéshez való” jog, hatósághoz 
fordulás joga. 
Tudomásul veszem, hogy jogaimmal a következő elérhetőségre küldött nyilatkozattal élhetek:  

a. postai úton: Tűzbiztonság 2000 Kereskedelmi, Szakértői és Szolgáltató Kft 
1043. Bp. Lorántffy Zsuzsanna utca 15/b. 

b. e-mail-en keresztül: info@tuzbiztonsag2000.hu. 
c. vagy jelezhetem telefonon a 06-1-370-0108 számon. 

Önrendelkezési jog megsértése esetén panasszal a NAIH-hoz (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-
1400, www.naih.hu) fordulhatok. 
 
 



Kelt: 201__ . _______________hó ____ napján 
 
Érintett olvasható neve:  __________________________________________________ 
 
Érintett aláírása:  _________________________________________________________ 


